
SANREMO  '78  
(Kiküldött  munkatársunk  beszámolója)  

A  Moro-ügy  hullámai  
csaknem  elsodorták  a  
fesztivált.  Megint  bebi-
zonyosodott,  hogy  a  va-
lóságos  események  
gyakran  túlszárnyalják  
a  legmerészebb  művészi  
fantáziát  is.  

Aznap  reggel,  amikor  
az olasz  Riviéra  e  virág-
kiállításairól  és  táncdal-
fesztiváljairól  ismert  —  
s  ilyenkor,  a  márciusi  
előszezonban  még  eléggé  
álmos  benyomást  keltő  
—  üdülővárosában  meg-
kezdődött  a  Szerzői  Fil-
mek  XXI.  Nemzetközi  
Fesztiválja  —,  Rómában  
fényes  nappal  lezajlott  
az  ismeretes,  hátborzon-
gató  professzionizmussal  
végrehajtott  merénylet:  
a  legismertebb  keresz-
ténydemokrata  politikus  
elrablása,  és  öt  testőré-
nek  hidegvérű  lemészár-

lása.  Ha  filmen  látjuk  a  
félelmetes  terrorakciót  
—  pihent  agyú  filmírók  
elmeszüleményének  vél-
jük. 

A  San  Remó-i  Ariston  
mozi  vásznán  csütörtök  
délelőtt  Mészáros  Márta  
Eltávozott  nap  című,  
1968-ban  készült  első  já-
tékfilmje  pergett,  a  ma-
gyar  rendezőnő  életmű-
vének  szentelt  „Mostra  
personale"  nyitódarab-
jaként  —  s  a  vetítés  vé-
gén,  a  mozi  előcsarno-
kában  hallottuk,  izgatot-
tan  szaladgáló  olasz  új-
ságíróktól,  hogy  mi  tör-
tént  időközben:  félórá-
val  ezelőtt  a  szakszerve-
zetek  azonnal  életbe  lé-
pő,  országos,  általános  
tiltakozó  sztrájkot  hir-
dettek;  s  hogy  a  folya-
matosan  ülésező  parla-
mentben  egyes  képvise-

lők  a  szükségállapot  ki-
hirdetését  követelik...  
Az  általános  sztrájkfel-
hívás  mindenkire  —  így  
a  mozigépészekre  is  —  
vonatkozik:  az  aznapra  
tervezett  délutáni  és  es-
ti  fesztiválprogram  el-
maradt;  a  közönség  
egész  nap  a  televízió  
előtt  ült,  s  a  nyomozás-
ról,  a  terrorizmus  elleni  
tiltakozó  nagygyűlések-
ről,  illetve  a  parlament  
üléséről  szóló  helyszíni  
közvetítéseket  figyelte;  
amelyek  izgalmasabbak  
voltak  a  legfordulato-
sabb  krimifilmnél.  (A  
sztrájkfelhívás  ugyanis  
—  a  pánikot  elkerülen-
dő —  egyedül  a  közleke-
dés  és  a  tömegtájékozta-
tás  dolgozóira  nem  vo-
natkozott.) 

A  fesztivál  tehát  egy-
napos  késéssel  kezdő-

Jan  Nowicki  és  Czinkóczi  Zsuzsa  —  Mészáros  Márta:  Ok  ketten  cfmű  filmjében  



Quentln  Crlsp  —  az  ön-
életrajz  szerzője  —  és  John  
Ilurt  —  filmbéli  megszemé-
lyesitője  —  Jack  Gold :  A  
meztelen  államhivatalnok  
című  díjnyertes  filmjében  

dött,  s  egy  nappal  meg-
hosszabbították ;  bár  a  
drámai  külső  események  
árnyékában  sokat  veszí-
tett  jelentőségéből,  s  jó  
néhány  meghívott  neves  
olasz  filmszakember,  új-
ságíró  nem  is  jött  el.  

A  legszélesebb  körű,  
egyöntetűen  elismerő  
sajtóvisszhang  a  Mészá-
ros  Márta  összes  játék-
filmjét  —  s  mellettük  
néhány  régebbi  rövid-
filmjét  is  —  versenyen  
kívül  fölsorakoztató  ret-
rospektív  vetítéssoroza-
tot  kísérte.  Az  előző  
években  ugyanis  olyan.  
Nyugat-Európában  is-
meretlen  vagy  kevésbé  

ismert  rendezőknek  
szentelték  ezt  a  szekciót,  
mint  a  japán  Kon  Ichi-
kawa,  a  szovjet  Vaszil-
jev-„fivérek",  a  jugo-
szláv  Purisa  Gyorgye-
vics;  a  szovjet  NEP-
korszak  filmművészete,  
illetve  a  FEKS-filmek  
(Kozincev,  Trauberg,  
Jutkevics  alkotásai);  ta-
valy  pedig  a  lengyel  
Andrzej  Munk  életmű-
ve.  „Egy  nagy  feminista  
rendező  Keletről"  (II  
Tempó)  —  és  hasonló,  
négy-  öthasábos  címek-
kel  tudósítottak  a  lapok  
a  vetítéssorozatról;  Mé-
száros  Márta  filmjeit  a  

legfigyelemreméltóbb 
„kortás-klasszikus"  szer-
zők  alkotásai  közé  sorol-
va. 

A  versenyben  szerep-
lő  magyar  film,  Bacsó  
Péter  Riasztólövése  ve-
gyesebb  fogadtatásban  
részesült,  noha  Bacsó  
filmjeinek  többségét  jól  
ismerik  és  nagyra  érté-
kelik  az  olasz  filmbará-



tok,  s  éppen  itt  San  Re-
móban  nyert  díjat  né-
hány  éve  a  Harmadik  
nekifutás.  Az  l'Unitá  
kritikusa  dicsérte  a  film  
aktuális  témaválasztá-
sát;  néhányan  kifogásol-
ták  a  film  művészileg  
felszínesnek  minősített  
megoldásait. 

A  versenyprogramban  
szerepelt  összesen  hu-
szonkét  film  között  —  
noha  igazán  kimagasló,  
revelatív  erejű  alkotás  
nem  akadt  is;  amint  ez  
lassan  megszokottá  válik  
a  fesztiválok  többségén,  
alighanem  jellemezve  a  
világ  filmtermésének  
egészét  —  itt  a  San  Re-
mó-i  programban  sajá-
tosan  érdekes  színfoltot  
jelentett  néhány,  szá-
munkra  „egzotikus"  
filmgyártás  föltűnése.  
Például  a  hongkongi  
Lung  Kong  filmje,  a  Hi-
roshima  28.  Középpont-
jában  egy  mai  fiatal  ja-
pán  lány  sorsa,  aki  az  
atombombát  túléltek  

Denls  Karvil  —  a  színész  —  
és  Aldo  Pomini  —  az  „olasz  
Pi l langó"  —  Gianfranco  
Albano:  A  cápák  tánca  cí-

mű  filmjében  

„második  generációjá-
hoz"  tartozik,  bár  erről  
jó  ideig  maga  sem  tud.  
mert  nevelőszülei  eltit-
kolják  előle  az  igazsá-
got.  A  tragikusan  súlyos  
téma  a  hongkongi  ren-
dező  kezén  teljesen  hol-
lywoodias  megfogalma-
zást  nyert:  a  30-as  évek  
könnyfacsaró  melodrá-
máinak  modorát  követi,  
s  ezáltal  szándékával  
szinte  ellentétes  hatást  
ért  el  az  európai  közön-
ség  körében.  Számunkra  
ugyancsak  ismeretlen,  

Siao  Fong  Fong  és  Maggie  
U e  —  a  hongkongi  Lung  
Kong:  Hiroshlma  2t  című  

filmjének  főszereplői  



Jelenet  a  görög  Manoussos  Manoussakis:  A  hatalom  című  filmjéből  

távoli  országról  adott  
hírt  a  Sri  Lanka-i  Dhar-
masena  Pathiraja  Meg-
érkeztek  a  darazsak  cí-
mű  filmje.  Egy  messzi  
ceyloni  halászfaluban  
játszódik  a  történet,  kö-
zéppontjában  a  tanult,  
gazdag  fiatalemberrel,  
aki  falujába  hazatérve,  
elcsábítja  a  szegény  ha-
lász  csodaszép  leányát;  
s  a  rendőrség  természe-
tesen  az  ő  pártján  avat-
kozik  be  a  lázongó  falu-
siakkal  szemben...  A  
számunkra  gyakorta  
naivnak,  hatásvadászó-
nak  tetsző  képsorok  hát-
terében  megjelenő  külö-
nös,  idejétmúlt  életfor-
ma  valószínűleg  hiteles  
bemutatása  mégis  sajá-
tos  informatív  értéket  
kölcsönöz  a  filmnek.  
Hasonló  jellegű  egy  fia-
tal  török  rendező,  Kor-
han  Jurtsever  Az  Eufrá-
tesz  gonosz  szellemei  cí-

mű  filmje,  amely  afféle  
„török  Talpalatnyi  
föld"-történet:  a  gazdag  
földesúr  és  a  szegény  
kisparaszt  megütközésé-
nek  tragikusan  végződő  
históriája.  A  film  az  el-
maradott  paraszti  világ  
ábrázolásában  különle-
ges  néprajzi  érdekessé-
geket  tartalmaz;  döbbe-
netes például  egy  —szá-
munkra  középkorinak  
ható  —  falusi  gyermek-
szülés  képsora.  

Félig-meddig  direkt  
dokumentatív  eszközök-
kel  követi  nyomon  egy  
távoli  tanzániai  törzs-
ből  kiszakadt  kisfiú  ta-
nítóvá  válásának  folya-
matát  az  angol  Michael  
Raeburn  —  Túl  a  síksá-
gon,  ahol  az  ember  szü-
letett  című  filmjében.  A  
nomád  pásztor  nyolc-
éves  fiát,  egy  törvény  
nevében,  mely  szerint  
minden  családból  egy  

gyereket  általános  isko-
lába  kell  küldeni,  elvi-
szik  a  néhány  sárkuny-
hóból  álló  falu  kisközös-
ségéből;  a  film  híven  
dokumentálja  a  pásztor-
fiúnak  a  kisvárosba,  
majd  a  nagyvárosi  isko-
lába  kerülése  során  
megélt  súlyos  konfliktu-
sait.  A  neves  amerikai  

dokumentumfilmes, 
Frederick  Wiseman  A  
Csatorna-övezet  című,  
mintegy  háromórás  do-
kumentumfilmjében  a  
Panama-csatorna  zóná-
jában  specifikusan  el-
szigetelt  és  privilegizált  
életformában  élő  és  dol-
gozó  amerikaiak  hétköz-
napjait  mutatja  be  —  
éles  kontrasztban  az  el-
nyomott  panamaiak  
életmódjával. 

Érdekes  pszichológiai  
dokumentum-játék-

film  az  amerikai  Martha  
Coolidge  Nem  valami  



szép  film  című  alkotása.  
A  rendezőnő,  akit  —  
mint  a  filmbén  elmond-
ja  —  korábban  megerő-
szakolták,  keres  egy  fia-
tal  lányt,  aki  hasonló-
képpen  nemi  erőszak  
áldozatául  esett,  s  haj-
landó  fölidézni,  szituá-
ciókban  eljátszani  mind  
a  vele,  mind  a  rendező-
nővel  történteket.  A  já-
tékfilm-jellegű  rekonst-
ruált  képsorokat  inter-
júk  szakítják  meg:  a  
szereplésre  vállalkozott  
fiúk  és  lányok  vallanak  
a  szexuális  erőszak  le-
hetséges  létrejöttének  
társadalmi  és  pszicholó-
giai  komponenseiről.  
Talán  nem  véletlen,  
hogy  a  módszer  bennün-
ket  főként  Dárdayék  
filmkísérleteire  emlé-
keztetett  az  amerikai  
rendezőnő  —  helyenként  
kicsit  hosszadalmas  és  
túlbeszélt,  de  rendkívül  
érdekes  pszichikai  szfé-
rákba  is  bevilágító  —  

dokumentum-játék-
filmje. 

Filmes  eszközeit  te-
kintve  rendkívül  kor-
rekt  és  kulturált  munka  
az  angol  Jack  Gold  A  
meztelen  államhivatal-
nok  című  alkotása,  
amely  egy  született  ho-
moszexuális,  Quentin  
Crisp  —  Angliában  állí-
tólag  nagy  közönségsi-
kernek  bizonyult  —  
naplója  nyomán  készült,  
egy  remek  színész,  John  
Hurt  főszereplésével.  
„Az  irónia  és  a  tragédia  
borotvaélén  táncolva  
mutatja  be  az  ártatlan  
magától  értetődőséggel  
vállalt  homoszexualitás  
könyörtelen  társadalmi  
reakcióját" — írta  róla  a  
Filmvilág  1978/7-es  szá-

Torgeir  Schjerven  —  a  nor-
vég  Svend  W a m :  A  csen-
des  többség  című  filmjének  

főszerepében 

ma,  a  nyugat-berlini  
fesztiválról  szóló  beszá-
molóban;  nos  San  Be-
móban  ez  a  film  nyerte  
a  nagydíjat,  jelezve,  
hogy  a  világ  filmművé-
szetén  átsöpört  nagy  fe-
minizmus-hullám  nyo-
mában  most  az  egyéb  
jellegű  „jogfosztottak"  is  
szót  emelnek  „egyenjo-
gúságuk"  érdekében.  

Az  a  hétköznapi  kis-
realizmus,  amely  éveken  
át  jellemző  volt  egyebek  
között  számos  magyar  
filmre  is,  ezen  a  feszti-
válon  két  norvég  film-
ben  jelentkezett  meg-
győző  színvonalon.  A  
fiatal  Svend  Wam  A  
csendes  többség  című  
filmje  egy  i f jú  oslói  
nyomdász  mindennap-
jait  követi  nyomon:  

helykeresését  a  világ-
ban,  a  társadalomban,  s  
tétova  próbálkozásait  a  
társkeresésben.  A  nor-
vég  színésznő-rendező-
nő,  Vibeke  Lokkeberg  
A  leleplezés  című  film-
je  egy  ötvenéves  asszony  
szomorkásán  pszicholo-
gizáló  története:  annak  
a  fokozatos  belső  fel-
morzsolódásnak  rajza,  
ahogyan  az  arcvonásai-
ban  csúnyuló,  és  testi-
leg  is  elformátlanodó  
háziasszony  —  rádöb-
benve,  hogy  férje  is  
megcsalja,  s  nem  lelvén  
helyét,  célját  az  életben  
—  végül  az  öngyilkos-
ságba  menekül.  

Az  i f jú  görög  rendező,  
Manoussos  Manoussakis  
nyilván  sok  Jancsó-fil-
met  nézett;  A  hatalom  



című  parabolisztikus  já-
téka, amelyben  a  Papok,  
a  Tábornokok,  a  Banká-
rok,  a  Nagykövetek,  a  
Politikusok  szimbolikus  
panoptikum-figurákként 
vonulnak  fel,  s  csak  a  
nyíltan  ábrázolt  szexuá-
lis  erőszak  kapcsolja  
őket  az  általuk  elnyo-
mott  és  terrorizált  tö-
megekhez  —  harsánysá-
gában  is elvont  példabe-
széd  arról,  hogy  a  Nép  
végül  véresen  leszámol  
elnyomóival.  Szintén  el-
vont,  stilizált  forma-
nyelven  kívánja  felhívni  
a  figyelmet  a  kizsákmá-
nyolt  nép  forradalmi  
harcának  szükségességé-
re  a  portugál  Luis  Gal-
vao  Teles  A  konföderá-
ció  —  A  nép  csinálja  a  
történelmet  című  film-

jében;  ám  a  sok  szimbo-
likusan  áttételes  utalás  
a  portugál  belpolitika  
sajátságos  problémáira,  
szereplőire  és  fordula-
taira  —  a  külföldi  néző  
számára, aki  nem  ismeri  
olyan  alaposan,  közelről  
az  eseményeket  és  sze-
mélyeket  —  nehezen  kö-
vethető  nyomon.  

Két  olasz  film  szere-
pelt  a  San  Remó-i  ver-
senyben. Az  egyik:  sajá-
tos  dokumentum-játék-
film,  középpontban  a  
valóságos  „olasz  Pillan-
góval":  Aldo  Pominival.  
A  volt  fegyenc,  aki  szin-
tén  éveket  töltött  a  hír-
hedt  guayanai  sziget-
börtönben, majd  megszö-
kött  onnan,  s  évekkel  
később,  miután  „nyug-
díjba  vonult",  mint  mi-

AngeUen  IppoUto  és  J e n -
Mare  Bory  —  u  olasz  Ales-
saadro  Cane:  Dosztojevsz-
ki j  -Szerelme  eímfi  f i lmjé-

ben 

lánói  csempész  és  kábí-
tószerkereskedő  —  sike-
res  emlékiratban  vitatta  
Cherriére  Pillangó-já-
nak  sztoriját.  A  cápák  
tánca  című  film  keret-
története,  hogy  rendező-
je,  Gianfranco  Albano  
filmet  tervez  Pomini  
emlékiratából;  a  szerep-
re  Denis  Karvil  fiatal  
színészt  szerződteti,  s  
azt  a  feladatot  bízza  rá,  
hogy  alaposan  figyelje  
és ismerje meg  a  valósá-
gos  modellt.  A  f i lm:  a  
„modell"  és  a színész  ta-
lálkozásának,  vitájának,  
egyet  nem  értésének  do-
kumentációja ;  szándéka  
szerint:  valóság  és  fik-
ciós  színjátszás  konfron-
tációja.  A  másik  olasz  
film,  a  Dosztojevszkij  
szerelme,  Alessandro  
Cane  rendezése  —  an-
nak  ellenére,  hogy  a  női  
főszereplő:  Angelica  Ip-
polito  jó  színésznő  —  a  
hagyományos  életrajzi  
tévéfilmek  legrosszabb  
receptjét  követi.  A  tör-
ténetből  megtudjuk  
Dosztojevszkijről,  hogy  
fegyenc  volt  Szibériá-
ban ;  hogy  beleszeretett  
egy  i f jú  anarchista  
leányba;  hogy  sokat  ru-
lettezett,  féltékenyke-
dett  és  a  többi;  —  csak  
éppen  valódi  belső  em-
beri  habitusáról  nem  
kapunk  képet;  vagyis  
semmi  jele  a  filmvász-
non, hogy  ez  a férfi  mel-
lesleg  megírta  a  világ-
irodalom  néhány  párat-
lan  remekművét...  Ha  
ez  megnyugtat  bennün-
ket:  Cane  filmje  ékesen  
bizonyítja,  hogy  az  ola-
szok  is  tudnak  sekélye-
sen  gyatra  életrajzi  f i l-
meket  készíteni.  

ZSUGÁN  ISTVÁN  


